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บันทกึข้อตกลงแต่งตัง้ตัวแทนรับช ำระค่ำสินค้ำ และ/หรือบริกำร 
โดยเรียกเก็บเงนิผ่ำนบัตรเครดติ    (PAYSBUY Direct) 

         
 บนัทกึฉบบันีท้ าขึน้เมื่อวนัท่ี ......………………...………… ณ บริษัท เพย์สบาย จ ากดั ระหวา่ง  บริษัท  
เพย์สบำย จ ำกัด ผู้ประกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ถกูต้องตามกฎหมายของกระทรวงการคลงั  ใบอนญุาตเลขที่ 
005/2548 บตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร เลขที่   0125547001804 ส านกังานตัง้อยู่เลขที่  319  อาคารจตัรัุสจามจรีุ  ชัน้ 
36 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “เพย์สบำย”) ฝ่ายหนึง่ กบั
..…………………………………………..… (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ร้ำนค้ำสมำชิก”) ส านกังานตัง้อยู่ เลขที่ ......……….
อาคาร ......…………......……… ชัน้ …….……. ตรอก/ซอย ...........…........………... ถนน ......…………………........ 
แขวง/ต าบล ......…………………….. เขต/อ าเภอ ......…………………………. จงัหวดั ......…………….…....… 
รหสัไปรษณีย์ ......…………. โทรศพัท์ …………………………... โทรสาร …………………………… 
เว็ปไซต์ (URL) : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
กลุ่มธุรกิจประเภท :    
กล้องและอปุกรณ์ กีฬา – อปุกรณ์ เกมส์ 
ของเลน่ ของสะสม ของเก่า งานอดิเรก คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองดนตรี เคร่ืองส าอางค์และความงาม จองตัว๋ ท่ีพกั เดินทาง 
ตลาดกลาง (E-Marketplace) ทอ่งเที่ยว สถานท่ีพกั โทรศพัท์และการสือ่สาร 
นาฬิกา จิวเวลลี ่เคร่ืองประดบั บริการออนไลน์ (Online Service) บริจาค 
บ้าน อสงัหาริมทรัพย์ เพลง ดนตรี บนัเทิง เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ภายในบ้าน 
แมแ่ละเด็ก รถยนต์ ยานพาหนะ โฮสติง้ จดโดเมน 
ศิลปะ หตัถกรรม ของที่ระลกึ สตัว์เลีย้ง ต้นไม้ ดอกไม้ เสือ้ผ้า แฟชัน่ 
หนงัสอื อาหารและสขุภาพ อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองเขียน 
กิจกรรม สมัมนา การศกึษา Shopping Online อื่นๆ ระบ ุ.................................... 
 

สินค้ำหรือบริกำรที่จ ำหน่ำย : …………………………………………………………………………………………… 
 
PAYSBUY ID :   
 
PAYSBUY Username (E-mail address) : อีเมล์หลกั     : ……………………………………………………………… 

              อีเมล์รอง (1) : ……………………………………………………………...
                           อีเมล์รอง (2) : ……………………………………………………………... 
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มีความประสงค์ขอใช้บริการของเพย์สบาย  ดงันี ้

 บริการรับช าระเงินผา่นบตัรเครดิต Visa และ MasterCard  
 บริการรับช าระเงินผา่นบตัรเครดิต JCB 
 บริการรับช าระเงินผา่นบตัร American Express (AMEX)  

 
โดยร้านค้าสมาชิกพร้อมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายทกุประการ ทัง้นี ้เอกสารแนบท้ายใด ๆ เป็นสว่นหนึง่
ของบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้
 
 

บริษัท เพย์สบำย จ ำกัด 

 
                                      ลงช่ือ______________________________________________ 

    (                                                                                 ) 
 

 
         ลงช่ือ_________________________________________ร้ำนค้ำสมำชิก 

                                              (                                ) 
 
 

ลงช่ือ_______________________________________พยาน   ลงช่ือ_______________________________________พยาน         
(             )  (                                                                 )
    

ประทบัตรา 
นิติบคุคล 
(ถ้ามี) 
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เงื่อนไขและข้อตกลงกำรแต่งตัง้ตัวแทนรับช ำระค่ำสินค้ำ และ/หรือบริกำร 
โดยเรียกเก็บเงนิผ่ำนบัตรเครดติ    (PAYSBUY Direct) 

       
 ข้อตกลงนีใ้ช้บงัคบัระหว่าง ร้านค้าสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้า และ/หรือบริการ ที่มี

ความประสงค์จะขอใช้บริการรับช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการ โดยเรียกเก็บ เงินผ่านบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วม
ให้บริการ (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ธนาคาร”) โดยใช้บริการผ่านระบบของเพย์สบายผู้ประกอบธุรกิจประเภทผู้ ให้บริการได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 
  ข้อ 1. หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
 1.1 ร้านค้าสมาชิกตกลงแตง่ตัง้เพย์สบายเป็นผู้ รับช าระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการจาก
ลกูค้าของร้านค้าสมาชิก โดยลกูค้าสามารถช าระคา่สนิค้า และ/หรือ บริการผา่นระบบของเพย์สบาย 
 1.2 ร้านค้าสมาชิกเป็นผู้ ท าการเสนอขายสินค้า  และ/หรือบริการ โดยเสนอข้อมูล
รายละเอียด ผา่นสือ่ประเภทอินเทอร์เน็ต และ/หรือสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่น ตามที่ธนาคารได้ตกลงยินยอมด้วยให้แก่ผู้ ถือบตัร
เครดิต VISA และ/หรือบตัรเครดิต MASTERCARD และ/หรือ AMERICAN EXPRESS (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ผู้ ถือบตัร”)  
โดยให้ผู้ ถือบตัรสามารถช าระคา่สนิค้า และ/หรือบริการ โดยวิธีการเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัรได้ ทัง้นี ้สินค้า
และ/หรือบริการท่ีร้านค้าสมาชิกเสนอขายนัน้ จะต้องไมข่ดัตอ่ศีลธรรมประเพณีอนัดีงามของประชาชนและไม่ผิดกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ หรือขดัต่อระเบียบข้อบงัคบั หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของเพย์สบาย  
หรือกระท าการใด ๆ เป็นท่ีเสือ่มเสยีแก่เพย์สบาย 
   ในกรณีที่ร้านค้าสมาชิกละเมิด หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงักลา่วข้างต้น มีการน าเสนอ
ขายสินค้า หรือให้บริการที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เคร่ืองมือแพทย์ตามใบสัง่  หรือการจัดให้มีการพนนั หรือการ
ให้บริการเก่ียวกบัสือ่/ภาพลามกอนาจาร หรือการให้บริการจดัหาคู ่หรือการเสนอขายสนิค้าประเภทบหุร่ีและสิง่เสพติด 
ใด ๆ หรือการขายสินค้าและ/หรือบริการที่ส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพลง 
ภาพยนตร์ ท่ีร้านค้าสมาชิกมิใช่เจ้าของลขิสทิธ์ิ หรือมิได้รับลขิสทิธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย หรือประเภทสนิค้าและบริการ 
อื่น ๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคตซึ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือผิดระเบียบตามที่กล่าวในวรรคแรก ร้านค้าสมาชิกตกลง
ยินยอมให้เพย์สบาย มีสิทธิบอกเลิกเพิกถอนการเป็นผู้ ให้บริการช าระเงินแก่ร้านค้าสมาชิกตามข้อ 4 ได้ทนัที และหากมี
ความเสยีหายเกิดขึน้จริงจากการด าเนินการดงักลา่วร้านค้าสมาชิกตกลงยินยอมรับผิดชดใช้คา่เสยีหายที่เกิดขึน้แก่ 
เพย์สบายทัง้สิน้ ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัตัง้แตว่นัท่ีร้านค้าสมาชิกได้รับแจ้งจากเพย์สบาย 

 ในกรณีที่เพย์สบายได้รับความเสยีหาย หรือถกูเรียกร้องให้ต้องรับผิดชอบจากบคุคลภายนอก 
อนัเนื่องจากร้านค้าสมาชิกไม่ปฏิบตัิ หรือปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายใด ๆ หรือเกิดจากความผิดของ
ร้านค้าสมาชิกไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ ก็ตาม ร้านค้าสมาชิกตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมด
ทกุประการ  โดยเพย์สบายไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ  และเพย์สบายมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงตามหนงัสือฉบบันีก้ับร้านค้า
สมาชิกได้ทนัทีด้วย 
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 1.3 ร้านค้าสมาชิกจะเป็นผู้ รับค าสัง่ซือ้และส่งสินค้า และ/หรือให้บริการ (แล้วแต่กรณี) 
ตามค าสัง่ของผู้ ถือบตัรตามข้อผกูพนัท่ีได้โฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อตามข้อ 1.2 โดยร้านค้าสมาชิกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และ
ด าเนินการตา่ง ๆ เองทัง้สิน้ โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัเพย์สบายแตอ่ยา่งใด 
 1.4 ร้านค้าสมาชิกจะรับค าสัง่ซือ้ และ/หรือบริการภายใต้เว็บไซต์ (WEBSITE) ของ 
เพย์สบายซึง่เป็นผู้ให้บริการในลกัษณะของศนูย์กลางร้านค้าทางอิเลก็ทรอนิกส์ (CYBER MALL) ใช้ช่ือวา่ 
“www.paysbuy.com” 
   1.5      ร้านค้าสมาชิกจะต้องจดัให้ผู้ ถือบตัรท าการกรอกข้อมลูบตัรเครดิตด้วยตนเองบน
เว็บไซต์ โดยร้านค้าสมาชิกจะไมจ่ดัเก็บข้อมลูบตัรเครดิตใด ๆ ของผู้ ถือบตัร  
 1.6 ร้านค้าสมาชิกตกลงรับทราบวา่ในการให้บริการรับช าระคา่สนิค้า และ/หรือบริการ  
แก่ลกูค้าผู้ ถือบตัรเครดิต โดยผา่นเว็บไซต์ (WEBSITE) ของเพย์สบายดงักลา่วนี ้ร้านค้าสมาชิกตกลงให้ เพย์สบายเป็นผู้สง่
ข้อมลูรายการสินค้า และ/หรือบริการของร้านค้าสมาชิก ให้กบัธนาคารโดยตรง โดยธนาคารจะท าการแยกรายการสินค้า 
หรือคา่บริการ ตามที่เพย์สบายสง่ข้อมลูมาให้ธนาคารเรียกเก็บทกุวนั และเข้าบญัชีเพย์สบายให้กบัร้านค้าสมาชิกตามค่า
สนิค้า หรือบริการท่ีร้านค้าสมาชิกได้มีข้อตกลงกบัเพย์สบายวา่เป็นรายการใดบ้างที่จะต้องเข้าบญัชีเพย์สบายให้กบัร้านค้า
สมาชิก โดยร้านค้าสมาชิกตกลงให้ธนาคารหกัคา่ธรรมเนียมตามที่ เพย์สบาย ก าหนดให้เรียกเก็บโดยรวมภาษีมลูค่าเพิ่มที่
ร้านค้าสมาชิกจะต้องช าระ โดยหกัจากยอดจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บก่อนจะน าเข้าบญัชีให้กบัร้านค้าสมาชิกนัน้ 
 1.7 ร้านค้าสมาชิกตกลงรับผิดชอบรายการซือ้สนิค้า และ/หรือรับช าระคา่บริการ ที่ลกูค้า 
ผู้ ถือบตัรใช้บริการโดยผา่นเว็บไซต์ (WEBSITE) ของเพย์สบาย และเพย์สบายได้น าเงินเข้าบญัชีให้กบัร้านค้าสมาชิก โดย
ถือเสมือนวา่เป็นรายการท่ีร้านค้าสมาชิกเป็นผู้ให้บริการกบัลกูค้าผู้ ถือบตัรโดยตรง รวมทัง้รายการที่ถกูธนาคารผู้ออกบตัร 
หรือผู้ ถือบตัรปฏิเสธรายการใช้บตัรในภายหลงัด้วย  
 1.8 ร้านค้าสมาชิกจะต้องส่งสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ หรือให้บริการที่มีมาตรฐานตามที่
โฆษณา โดยผู้ ถือบตัรจะต้องได้รับสินค้าในสภาพที่ดี  ครบถ้วน ปราศจากความช ารุดบกพร่องตามค าสัง่ซือ้ และร้านค้า
สมาชิกจะต้องเก็บเอกสารใบตอบรับการสง่สินค้า ใบประกนัสินค้า หรือหลกัฐานการรับสินค้าของผู้ ถือบตัรไว้ไม่น้อยกว่า 
18 เดือน ทัง้นี ้เพย์สบายไมต้่องรับผิดชอบใด ๆ ในสนิค้าและบริการท่ีบกพร่องนัน้ๆ   
 1.9 กรณีที่ร้านค้าสมาชิกก าหนดการช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการเป็นอัตราสกุลเงิน
ตา่งประเทศ ร้านค้าสมาชิกตกลงให้ธนาคารโอนเงินเข้าบญัชีของเพย์สบาย เป็นสกุลเงินบาท ในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วนัที่ผู้ ถือบตัร(ผู้ซือ้)ท ารายการการช าระเงินและเพย์สบายยืนยนัการท ารายการดงักล่าวด้วยยอดสทุธิ
หลงัจากหกัคา่ธรรมเนียม และภาษีมลูคา่เพิ่ม ตามที่เพย์สบายได้ก าหนดไว้   
  1.10 ร้านค้าสมาชิกรับทราบว่า ในการช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการ โดยผ่านเว็บไซต์ 
(WEBSITE) ของเพย์สบายดงักล่าวนี ้เว็บไซต์ของร้านค้าสมาชิกจะต้องก าหนดข้อความให้ผู้ ถือบตัรยินยอมให้เรียกเก็บ
เงินผา่นบตัรเครดิตตามหมายเลขบตัรเครดิตที่ได้แจ้งให้ไว้กบัธนาคารและเพย์สบายด้วย 
 1.11 ร้านค้าสมาชิกจะต้องระบขุ้อมลูดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งชดัเจนบนเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมลู
ให้แก่ผู้ ถือบตัร 
   - ช่ือบริษัท หรือช่ือร้านค้า 
   - ราคาของสนิค้า และ/หรือบริการตอ่หนว่ย 
   - ข้อมลูที่ใช้ในการติดตอ่แผนกบริการลกูค้า ได้แก่ ที่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ อีเมล์แอดเดรส 
   - ประเทศที่ร้านค้าสมาชิกมีสถานท่ีตัง้อยู่ 
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   - รายละเอียดเก่ียวกบัสนิค้า และ/หรือบริการท่ีน าเสนอขาย 
   - เง่ือนไข หรือข้อก าหนดในการซือ้ขายสนิค้า และ/หรือบริการ 
   - สกลุเงินท่ีน าเสนอขายสนิค้า และ/หรือบริการ 
   - นโยบายการสง่สนิค้า, วิธีการสง่สนิค้า และ/หรือบริการ และคา่บริการสง่สนิค้า 
    (ถ้ามี) 
   - นโยบายการยกเลกิ คืนเงิน การเปลีย่น การรับคืนสนิค้า และ/หรือบริการ (ถ้ามี) 
  1.12    ร้านค้าสมาชิกจะต้องขายสินค้า และ/หรือบริการแก่ผู้ ถือบตัรในราคาขาย และ/หรือ
คา่บริการท่ีได้โฆษณาไว้ตอ่บคุคลทัว่ไปซึ่งไม่สงูกว่าราคาขาย และ/หรือค่าบริการที่คิดจากลกูค้าทัว่ไปซึ่งช าระเป็นเงินสด 
และจะไมเ่รียกคา่บริการ คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายใด ๆ ในลกัษณะเดียวกนัเพิ่มเติมจากผู้ ถือบตัร อนัเนื่องมาจากการที่ผู้ ถือ
บตัรช าระคา่สนิค้า และ/หรือบริการด้วยบตัรเครดิตนัน้ ๆ ผ่านระบบของธนาคารและ/หรือระบบของเพย์สบาย และหากมี
การให้บริการพิเศษใด ๆ เช่น การให้สว่นลด ของก านลั สิทธิประโยชน์หรือของแถมแก่ลกูค้าทัว่ไป ร้านค้าสมาชิกตกลงจะ
ให้บริการนัน้แก่ผู้ ถือบตัรด้วยเช่นเดียวกนั 
 1.13 ในกรณีที่ยอดจ านวนเงินการสัง่ซือ้สินค้า และ/หรือบริการมีข้อน่าสงสยัประการใด ๆ 
ร้านค้าสมาชิกยินยอมให้เพย์สบายและ/หรือธนาคารมีสทิธิที่จะตรวจสอบ หรือขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทกุเมื่อที่มี
การร้องขอ 
 1.14 ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือเพย์สบายได้รับแจ้งจากผู้ ถือบตัรวา่ไม่ได้เป็นผู้สัง่ซือ้สินค้า 
หรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากร้านค้าสมาชิก ทางธนาคาร และ/หรือเพย์สบายจะด าเนินการพิสจูน์  หากพบว่าเหตุเกิด
จากร้านค้าสมาชิกเอง จนท าให้ผู้ ถือบตัรนัน้ปฏิเสธการช าระเงิน  ร้านค้าสมาชิกตกลงยินยอมให้เพย์สบายหกัเงินจากบญัชี
ของร้านค้าสมาชิกที่มีอยู่กับเพย์สบาย หรือร้านค้าสมาชิกยินยอมคืนเงินจ านวนที่ได้ถอนไปจากบัญชีดงักล่าว รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการขายสินค้าและ/หรือการใช้บริการตามรายการนัน้ ๆ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภยั เป็นต้น  
ให้แก่เพย์สบาย โดยร้านค้าสมาชิกตกลงจะไมย่กเหตุ หรือข้อตอ่สู้ใด ๆ ขึน้ปฏิเสธความรับผิดดงักลา่วตอ่เพย์สบายทัง้สิน้ 
  ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือเพย์สบายได้รับแจ้งจากผู้ ถือบตัรว่าขอยกเลิกการซือ้สินค้า  หรือ
การขอรับบริการในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่สัง่ซือ้สินค้าหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 
(สามสิบ) วนั นบัแต่วนัถึงก าหนดส่งมอบสินค้าหรือบริการ กรณีที่มีการก าหนดระยะเวลาสง่มอบสินค้า หรือบริการเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หากผู้ ถือบตัรพิสจูน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้า หรือไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตามก าหนดเวลา หรือ
ได้รับแล้วแตไ่มค่รบถ้วน หรือช ารุดบกพร่อง หรือไมถ่กูต้องตามวตัถปุระสงค์ ร้านค้าสมาชิกตกลงยินยอมให้ธนาคารระงบั
การเรียกเก็บเงินจากผู้ ถือบตัร หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็นการสัง่ซือ้สินค้าหรือบริการภายในประเทศ ร้านค้า
สมาชิกยินยอมให้ธนาคารคืนเงินให้กบัผู้ ถือบตัรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ผู้ ถือบตัรสามารถพิสจูน์ได้
เป็นท่ีชดัแจ้งตอ่ธนาคารและเพย์สบาย และกรณีเป็นการสัง่ซือ้สนิค้าหรือบริการจากตา่งประเทศ ให้ธนาคารคืนเงินให้กบั 
ผู้ ถือบตัรภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ผู้ ถือบตัรสามารถพิสจูน์ได้เป็นที่ชัดแจ้งต่อธนาคารและเพย์สบาย 
โดยร้านค้าสมาชิกตกลงยินยอมให้เพย์สบาย หกัเงินจากบญัชีของร้านค้าสมาชิกซึ่งมีอยู่กบัเพย์สบาย หรือร้านค้าสมาชิก
ยินยอมคืนเงินจ านวนที่ได้ถอนไปจากบญัชีดงักล่าว รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการขายสินค้าหรือใช้บริการของ
รายการนัน้ๆ  เช่น ค่าขนสง่ ค่าประกนัภยั เป็นต้น ให้แก่เพย์สบาย ซึ่งเพย์สบายและธนาคารสามารถด าเนินการได้ทนัที
โดยไม่ต้องแจ้งร้านค้าสมาชิกทราบก่อนภายในช่วงเวลาดงักลา่วข้างต้นในแต่ละกรณี และร้านค้าสมาชิกตกลงจะไม่ยก
เหตหุรือข้อตอ่สู้ใด ๆ ขึน้ปฏิเสธความรับผิดดงักลา่วตอ่เพย์สบายทัง้สิน้ 
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  ในกรณีที่ธนาคารจะต้องคืนเงินให้กบัผู้ ถือบตัรเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ร้านค้าสมาชิก 
ตกลงยินยอมให้เพย์สบายหกัเงินจากบญัชีของร้านค้าสมาชิก เป็นจ านวนเงินเทา่กบัจ านวนเงินตราต่างประเทศซึ่งต้องคืน
ให้กบัผู้ ถือบตัรได้ โดยตกลงให้คิดอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัที ่เพย์สบายท ารายการคืนเงินให้กบัผู้ ถือบตัร 
 1.15 ร้านค้าสมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขาย การซือ้ และการสง่
สนิค้า และ/หรือใช้บริการของผู้ ถือบตัร และสง่มอบให้เพย์สบายเมื่อได้รับค าร้องขอภายในเวลาไมเ่กิน 15  (สบิห้า) วนั  
โดยร้านค้าสมาชิกจะต้องเก็บรักษาไว้ไมน้่อยกวา่ 10 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับเอกสารนัน้ ๆ มา รวมทัง้เก็บรักษาเอกสารหลกัฐาน 
เก่ียวกบัการยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัรไว้จนกว่าผู้ ถือบตัรจะมีการยกเลิกการใช้บริการ
กบัร้านค้าสมาชิก หรือบนัทกึข้อตกลงฉบบันีส้ิน้สดุลง 

   ร้านค้าสมาชิกต้องเก็บและส ารองข้อมลูทัง้หมด ที่เกิดจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
บนพืน้ที่ของร้านค้าสมาชิกในเว็บไซด์ดังกล่าว เพื่อซือ้สินค้า และ/หรือบริการไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 (สิบสอง) 
เดือน นบัจากวนัท่ีมีการซือ้สนิค้า และ/หรือบริการนัน้ ๆ  ในกรณีที่ลกูค้า หรือเพย์สบาย มีข้อสงสยั หรือต้องการตรวจสอบ
ข้อมลู ลกูค้า หรือเพย์สบายสามารถร้องขอให้ร้านค้าสมาชิกสง่ข้อมลูเหล่านีใ้ห้แก่เพย์สบายได้ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว         
ในกรณีที่เพย์สบายไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ เนื่องจากร้านค้าสมาชิกไมส่ง่ข้อมลูตามที่เพย์สบายร้องขอ  เพย์สบายมีสิทธิ
ยดึหนว่งเงินท่ีต้องช าระคืนให้แก่ร้านค้าสมาชิกได้ รวมทัง้มีสิทธิเรียกดอกเบีย้จากร้านค้าสมาชิกในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) 
ตอ่ปีจากต้นเงินที่ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ นบัแตว่นัที่เพย์สบายไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ จนกว่าร้านค้าสมาชิกจะช าระเงิน
ครบถ้วน 
  1.16    ในกรณีที่ร้านค้าสมาชิกมีความจ าเป็นในการเก็บข้อมลู ร้านค้าสมาชิกมีหน้าที่ในการ
เก็บรักษาข้อมลูบตัรเครดิต ข้อมลูผู้ ถือบตัร และข้อมลูการท ารายการ ทัง้ในรูปแบบกายภาพ และอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความ
ปลอดภยัจากการเข้าถึง หรือการเปิดเผยสูบุ่คคลใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนญุาต รวมถึงไม่จ าหน่าย ซือ้ จัดหา และเปลี่ยน หรือ
กระท าการใดอนัเป็นการเปิดเผยข้อมูลบตัรของผู้ ถือบัตร เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว ร้านค้าสมาชิกจะต้องลบท าลายข้อมูล
ดงักล่าวไม่ให้สามารถอ่าน หรือน าไปใช้งานได้อีก และหากพบการละเมิดดงักล่าว ร้านค้าสมาชิกจะต้องท าการแจ้ง
ธนาคาร และเพย์สบายให้ทราบในทนัที 
  ร้านค้าสมาชิกจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัผู้ ถือบตัร และ/หรือระบบข้อมลูของ 
เพย์สบาย และ/หรือ ธนาคารแก่บคุคลอื่นใด และจะไมน่ าไปใช้กบัธุรกิจอื่น เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากเพย์สบาย 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน ในกรณีที่ผู้ ถือบตัรได้รับความเสียหาย และตรวจพบว่าเกิดจากสาเหตกุารให้ข้อมลูของร้านค้า
สมาชิก ไมว่า่ด้วยเหตจุงใจหรือไมก็่ตาม ร้านค้าสมาชิกตกลงรับผิดชอบคา่เสยีหายใด ๆ  ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 
  1.17   หากร้านค้าสมาชิกรายใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม เก่ียวกับ
ประเภทธุรกิจ และ/หรือสินค้า และ/หรือบริการที่ร้านค้าสมาชิกน าเสนอ และ/หรือช่ือร้านค้า และ/หรือช่ือเว็บไซต์ของ
ร้านค้า และ/หรือวิธีการขาย และ/หรือการให้บริการผา่นสือ่ และ/หรือวิธีการช าระเงินผา่นสือ่ ร้านค้าสมาชิกจะต้องแจ้ง 
ให้เพย์สบายทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนัก่อนวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม
ดงักลา่ว  
  1.18    ร้านค้าสมาชิกตกลงที่จะไมน่ าบริการนีไ้ปให้แก่ร้านค้ารายอื่นใช้งาน เว้นแตจ่ะได้แจ้ง
และได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเพย์สบายก่อน 
  1.19    ร้านค้าสมาชิกตกลงรับทราบว่าการให้บริการของเพย์สบาย ตามข้อตกลงฉบับนี ้
ร้านค้าสมาชิกจะต้องอยูภ่ายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือข้อก าหนดใด ๆ ของบริษัท บตัรเครดิต ซึง่ธนาคารเป็นสมาชิก 
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อยู่ ทัง้ที่มีอยู่แล้วขณะนีแ้ละ/หรือจะมีขึน้ในภายหน้า ดงันัน้ เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ
ข้อก าหนดใด ๆ ดงักลา่ว ร้านค้าสมาชิกยินยอมถือวา่การให้บริการตามสญัญาฉบบันีจ้ะต้องปฏิบตัิตามและอยูภ่ายใต้ 
กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือข้อก าหนดใด ๆ ท่ีเปลีย่นแปลงนัน้โดยอตัโนมตัิทนัที ซึง่เพย์สบายจะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

   1.20    ร้านค้าสมาชิกจะต้องติดตอ่ และแจ้งข้อมลูให้เพย์สบายทราบในทนัที หากพบเหตกุารณ์
หรือข้อมลูลกัษณะหนึง่ลกัษณะใด ดงัตอ่ไปนี ้

1.20.1 พบเหตนุา่สงสยัวา่จะมีผู้กระท าการทจุริต ฉ้อโกง ละเมิด หรือกระท าผิด
กฎหมายใด ๆ เก่ียวกบัพฤติกรรม การใช้บตัรเครดิตของลกูค้า 

1.20.2 ตรวจสอบพบวา่ผู้ที่ท ารายการช าระเงินด้วยบตัรเครดิตโดยการกรอก
หมายเลขบตัรเครดิตบนระบบอินเตอร์เน็ตไมใ่ช่เจ้าของบตัรเครดิต กลา่วคือ 
เป็นการฉ้อโกงบตัรเครดิตของผู้อื่นมาใช้ซือ้สนิค้า และ/หรือบริการ 

1.21    ในกรณีที่เพย์สบายพบว่าร้านค้าสมาชิกใช้ช่องทางช าระเงินตามข้อตกลงนี ้เพื่อการ
ช าระหนีซ้ึ่งไม่ได้เกิดจากการซือ้สินค้า และ/หรือบริการที่มีบน website ตามบนัทึกข้อตกลงนี ้ รวมทัง้กรณีที่เกิดความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้ จากการที่ลกูค้าขอยกเลิกการซือ้สินค้า หรือการรับบริการอนัเนื่องมาจากลกูค้าไม่ได้รับสินค้า และ/หรือ
บริการจากร้านค้าสมาชิก หรือได้รับแตไ่มต่รงตามก าหนด หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือช ารุดบกพร่อง หรือไม่ถกูต้อง
ตามวตัถปุระสงค์ เพย์สบายมีสทิธิระงบัการโอนเงินคา่สนิค้า และ/หรือบริการท่ีต้องให้แก่ร้านค้าสมาชิกได้ทนัที โดยร้านค้า
สมาชิกจะไมโ่ต้แย้งคดัค้านอยา่งใด ๆ ทัง้สิน้    
                          ในกรณีดงักลา่วเพย์สบายจะคิดคา่ปรับจากร้านค้าสมาชิกจากเหตดุงักลา่วข้างต้น ในอตัรา
ร้อยละ 20 (ยี่สบิ)  ของยอดเงินท่ีได้รับช าระจากลกูค้าของร้านค้าสมาชิก   
   1.22    ร้านค้าสมาชิกยอมรับว่าระบบปฏิบตัิการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมทุก
ชนิดที่เก่ียวข้องกบัการรับช าระเงินตามบนัทกึข้อตกลงนีเ้ป็นลิขสิทธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมายของเพย์สบาย หรือเพย์สบายเป็น
ผู้ได้รับอนญุาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย  ร้านค้าสมาชิกไมม่ีสทิธิน าไปท าซ า้ หรือดดัแปลง แก้ไข น าไปใช้หรือเผยแพร่เป็น
อนัขาด มิฉะนัน้จะถือวา่มีความผิดฐานละเมิดลขิสทิธ์ิ และจะต้องชดใช้คา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

   1.23    ร้านค้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่ารายการยอดรับช าระเงินจากลกูค้าที่ เพย์สบาย
จัดท าขึน้นัน้เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง และเป็นที่ยุติอย่างเด็ดขาด เว้นแต่ร้านค้าสมาชิกจะโต้แย้งความถูกต้องของตัวเลข
ดงักลา่วไปยงัเพย์สบายภายใน 3 (สาม) วนันบัแตว่นัท่ีเพย์สบายได้แจ้งให้ร้านค้าสมาชิกทราบ 
 

ข้อ 2. การเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดิต 
 2.1 ร้านค้าสมาชิกตกลงให้ธนาคารด าเนินการเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัร
เฉพาะรายที่เพย์สบายสง่ข้อมลูมาตามที่ก าหนดเทา่นัน้  
  2.2 ร้านค้าสมาชิกเป็นผู้มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับช าระเงิน
ให้แก่ลกูค้าของร้านค้าสมาชิก 
  2.3 ในกรณีที่มีการคืนสนิค้า ยกเลกิการบริการ หรือลดราคาสินค้า และ/หรือบริการ ให้ใน
ภายหลงั ร้านค้าสมาชิกตกลงจะไม่คืนเป็นเงินสด ตัว๋เงิน หรือตราสารหนีอ้ื่นใดแก่ผู้ ถือบัตรโดยตรง แต่ร้านค้าสมาชิก
จะต้องแจ้งให้เพย์สบายทราบเพื่อด าเนินการหกัเงินจากบญัชีของร้านค้าสมาชิกที่อยู่กบัเพย์สบาย  เพื่อช าระคืนค่าสินค้า
และ/หรือบริการโดยวิธีของเพย์สบายให้แก่ผู้ ถือบตัรตอ่ไป 
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  2.4 ในกรณีที่มีการช าระคืน (Refund) คา่สนิค้าและ/หรือบริการ เข้าบญัชีบตัรเครดิตให้แก่
ผู้ ถือบตัร  ที่มีมลูค่ามากกว่า 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) ขึน้ไป เพย์สบายจะคิดค่าธรรมเนียมการช าระคืนค่าสินค้า
และ/หรือบริการ ในอตัราร้อยละ 4 ของยอดเงินแตล่ะรายการ ซึง่เป็นจ านวนที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว  
  

ข้อ 3. เบ็ดเตลด็ 
3.1 ความล่าช้า หรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของเพย์สบายตามกฎหมาย หรือตาม

บนัทกึข้อตกลงฉบบันีไ้มถื่อวา่เพย์สบายสละสิทธิ หรือความยินยอมจากการที่ร้านค้าสมาชิกกระท าผิดสญัญาตามบนัทึก
ข้อตกลงฉบบันีแ้ตป่ระการใด 

3.2 ร้านค้าสมาชิกยอมรับว่าการด าเนินการใด ๆ ตามบนัทึกข้อตกลงฉบบันี ้เพย์สบาย
เป็นเพียงผู้ให้บริการในการอ านวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าสมาชิก และท าธุรกรรมตามค าสัง่ของผู้ ถือบตัรเท่านัน้  ดงันัน้ 
ในกรณีที่มีการผิดพลาด ล่าช้า บกพร่อง เสียหาย รวมทัง้คุณภาพของสินค้า และ/หรือบริการ ไม่ว่าประการใดก็ตาม 
ร้านค้าสมาชิกตกลงรับผิดชอบแตฝ่่ายเดียว  และจะไมเ่รียกร้องคา่เสยีหาย หรือคา่ทดแทนใด ๆ จาก เพย์สบายทัง้สิน้ 

  3.3      ภาระภาษีอากร อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายตา่งๆ  ร้านค้าสมาชิกเป็น
ผู้ รับผิดชอบตามที่กฎหมายและหนว่ยงานราชการก าหนดแตเ่พียงผู้ เดียว  
 3.4 เพื่อป้องกนัการทุจริต และ/หรือในกรณีที่เพย์สบายเห็นสมควร ร้านค้าสมาชิกตกลง
ยินยอมให้เพย์สบายเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับร้านค้าสมาชิก หรือธุรกิจของร้านค้าสมาชิก ซึ่งได้ให้ไว้กับ เพย์สบาย ต่อ
หนว่ยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบการป้องกนัการทจุริต  โดยเพย์สบายไม่จ าต้องแจ้งหรือขอค ายินยอมจากร้านค้าสมาชิกอีก
แตอ่ยา่งใด และร้านค้าสมาชิกจะไมเ่รียกร้องคา่ตอบแทน หรือคา่เสียหายใด ๆ จากเพย์สบาย ทัง้นี ้ให้ถือว่าความยินยอม
ดงักลา่วนีม้ีผลใช้บงัคบัอยูต่ลอดไป แม้วา่บนัทกึข้อตกลงฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงแล้วก็ตาม 
 3.5 ร้านค้าสมาชิกรับทราบว่า จากการรับช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้า
สมาชิก หากเกิดรายการใดที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หรือร้านค้าสมาชิกฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบตัิตามข้อก าหนด กฎเกณฑ์ที่ระบใุนข้อตกลงนี ้หรือที่เพย์สบายจะแจ้งให้ทราบต่อไป อนัเป็นเหตใุห้เพย์สบายถกูเรียก
เก็บค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) จากทางราชการ และ/หรือ VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION, MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรือสมาชิกบตัรเครดิตประเภทอื่น และ/
หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิทางกฎหมายในการเรียกค่าปรับมายงัเพย์สบาย ร้านค้าสมาชิกยินยอมรับผิดชดใช้ค่าปรับ 
และ/หรือค่าเสียหายที่เกิดขึน้แก่เพย์สบายทัง้สิน้ทกุประการ  และให้เป็นสิทธิของเพย์สบายที่จะหกัค่าเสียหาย และ/หรือ
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ นัน้ พร้อมทัง้ดอกเบีย้ทัง้หมดจากบญัชีของร้านค้าสมาชิก และ/หรือบญัชีอื่นใดที่ร้านค้าสมาชิกมีอยูก่บั 
เพย์สบายได้ทนัที 
 3.6 หากข้อมูลต่าง ๆ ที่ร้านค้าสมาชิกให้ไว้แก่เพย์สบาย เช่น คุณสมบัติเบือ้งต้นของ
ร้านค้าสมาชิก สถานะ งบการเงิน รวมทัง้ค ารับรองที่ได้ให้ไว้แก่ เพย์สบายและ/หรือธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบบันทึก
ข้อตกลงฉบบันี ้หรือในเอกสารอื่นท่ีเก่ียวข้อง ไมถ่กูต้อง และไม่เป็นความจริง หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคญั
ใด ๆ ร้านค้าสมาชิกตกลงให้เพย์สบายมีสทิธิที่จะถือวา่ร้านค้าสมาชิกปฏิบตัิผิดเง่ือนไข ซึ่งเพย์สบายมีสิทธิที่จะยกเลิกการ
ให้บริการได้ทนัที และหากมีความเสียหายเกิดขึน้เนื่องจากการให้ข้อมลูดงักลา่วนี ้ร้านค้าสมาชิกตกลงรับผิดชดใ ช้ให้แก่
เพย์สบายทัง้สิน้ 
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 3.7 ร้านค้าสมาชิกรับทราบและยอมรับว่า ในการท าธุรกรรมโดยแต่งตัง้ให้เพย์สบายเป็น
ผู้ รับช าระเงินตามหนงัสอืฉบบันี ้ไมม่ีผลใด ๆ ในการลบล้างหน้าที่ในการน าสง่ภาษีมลูคา่เพิ่มที่เกิดจากรายการธุรกรรม 
นัน้ ๆ ของร้านค้าตามกฎหมายแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 
  

ข้อ 4. การสิน้สดุของการให้บริการ 
4.1 บนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ให้มีผลใช้บงัคบันบัแตว่นัท่ีระบใุนบนัทึกข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นต้น

ไป หากร้านค้าสมาชิกประสงค์จะบอกเลกิจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เพย์สบายทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 60  
(หกสบิ) วนั ก่อนวนัท่ีจะมีผลเป็นการสิน้สดุการให้บริการ 

4.2 ร้านค้าสมาชิกตกลงยินยอมให้เพย์สบาย เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ ในบันทึก
ข้อตกลงฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นประการใด และเมื่อใดก็ได้ โดยเพย์สบายจะแจ้งให้ร้านค้าสมาชิกทราบ
ลว่งหน้า 

4.3 หากร้านค้าสมาชิกปฏิบตัิผิดเง่ือนไขและข้อตกลงตามบนัทึกข้อตกลงฉบบันี ้ไม่ว่าข้อ
หนึง่ข้อใด เพย์สบายมีสทิธิระงบัการให้บริการตามบนัทึกข้อตกลงฉบบันี ้โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกลา่วลว่งหน้า และให้ถือ
วา่การให้บริการตามบนัทกึข้อตกลงฉบบันีส้ิน้สดุลงทนัที 
  4.4 กรณีที่บนัทกึข้อตกลงฉบบันีส้ิน้สดุลง ไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม ไมถื่อวา่เป็นการ
ยกเลกิภาระหน้าที่ใด ๆ ซึง่ร้านค้าสมาชิกยงัปฏิบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อผกูพนัแหง่ข้อตกลงนี ้จนกวา่ร้านค้าสมาชิกจะปฏิบตัิ
ภาระหน้าที่ดงักลา่วจนครบถ้วนแล้ว 
 4.5 เมื่อบนัทกึข้อตกลงฉบบันีส้ิน้สดุลง ไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม ร้านค้าสมาชิกตกลง 
ให้เพย์สบายยงัคงมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีของร้านค้าสมาชิกที่อยู่กับเพย์สบายได้ทนัที เพื่อช าระภาระหนีส้ินตามบนัทึก
ข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ โดยร้านค้าสมาชิกจะคงบญัชีดงักลา่วไว้ไมน้่อยกวา่ 6 (หก) เดือน นบัแตบ่นัทกึข้อตกลงฉบบันีส้ิน้สดุลง 
 4.6  ในกรณีที่เพย์สบายมีความประสงค์จะบอกเลิกข้อตกลงฉบบันี ้เพย์สบายจะแจ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนัแก่ร้านค้าสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

หน้า 10 จาก 10       ลงช่ือ.................................... ร้านค้าสมาชิก 

 

เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 
คา่ธรรมเนียมการใช้บริการ PAYSBUY Direct 

 
รำยกำร อัตรำค่ำธรรมเนียม (รวม VAT 7%) 

คา่ธรรมเนียมบริการ PAYSBUY Direct 
(บตัรเครดิต Visa และ  MasterCard) 

ร้อยละ 4 ของมลูคา่สนิค้า และ/หรือบริการ 

คา่ธรรมเนียมบริการ PAYSBUY Direct 
(บตัรเครดิต  JCB) 

ร้อยละ 4 ของมลูคา่สนิค้า และ/หรือบริการ 

คา่ธรรมเนียมการรับช าระด้วยบตัรเครดิต 
American Express (AMEX) 

  ร้อยละ 4.5 ของมลูคา่สนิค้า และ/หรือ 
  บริการ 

 
ทัง้นี ้เพย์สบายขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้ตามความเหมาะสม 

โดยจะแจ้งให้ร้านค้าสมาชิกทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั 


